
Til Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse  
 

Vi tillader os hermed at informere rådet om de aktuelle udfordringer med at sikre uddannelsen for 
introduktionslægerne på Anæstesien, Sygehus Vendsyssel, Hjørring. Følgende vil vi gerne bede om 
rådets vurdering samt vejledning til både os og afdelingens ledelse mhp. fremtidig sikring af 
uddannelsen på afdelingen. Vi håber, dette kan blive taget op allerede på rådets næste møde d. 11. 
september. 
 

Introduktionsuddannelsen i anæstesiologi dækker en række forskellige funktionsområder. I 
DASAIMS målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen er vægtningen af disse områder beskrevet: 
"Introduktionsuddannelsen fokuserer på oplæring i den basale anæstesiologi med varetagelse af 
ukomplicerede patienter, ASA gruppe 1 og 2, i det perioperative forløb. Opgaverne er som regel 
centreret om en enkelt patient ad gangen. Derudover vil den uddannelsessøgende få erfaring med 
opgaver i form af primær varetagelse af livsvigtige funktioner hos akutte patienter og patienter 
under transport samt i mindre omfang patienter i intensiv afdeling." Afdelingens eget 
uddannelsesprogram udtrykker det mere specifikt: "Du vil i dagtiden hovedsageligt beskæftige dig 
med anæstesi – initialt med hjælp og udelukkende patienter fra ASA gruppe I og II. Efter 3-4 ugers 
oplæring vil du kunne bedøve udvalgte patienter næsten selvstændigt." I grundrullet for forvagterne 
på afdelingen (normeret til otte reservelæger og førstereservelæger) er 29% af alle timerne i form af 
dage på operationsgangen (OP-dage) dedikeret til bedøvelse. 
 

Det er vores opfattelse, at vi gennem længere tid ikke har haft tid nok til at lære at bedøve patienter. 
Af afdelingens vagtplan fremgår, at de fem introduktionslæger ansat ved udgangen af august 
gennem årets første otte måneder havde haft mellem 4% og 11% af al tiden på afdelingen (dvs. 
fratrukket kurser og møder) i form af OP-dage, heri inkluderet introduktionsperiodens 10 dage på 
operationsgangen. De reelle tal haves ikke, men er dog noget mindre, idet vi ofte på dagen er blevet 
allokeret til andre funktioner pga. mangel på folk. I ugerne 17-30 er således mindst otte OP-dage 
blevet inddraget. I juni og juli blev der slet ikke afholdt nogen OP-dage. Så efter 
sommerferieperioden var det vores forventning, at vi igen ville få muligheden. Men pga. ledelsens 
ønske om besparelser, blev der ikke umiddelbart genansat reservelæger, hvorfor antallet af læger i 
forvagtslaget fra september blev reduceret til fem. Der var derfor ikke reel mulighed for et 
acceptabelt antal OP-dage, når de øvrige funktioner skulle dækkes. Vi har derfor haft drøftelser med 
ledelsen, uden vi føler endnu at have opnået en endelig sikring af uddannelsen. Konklusionen blev, 
at ledelsen "i videst muligt omfang vil forsøge at tage individuelle hensyn i forhold til 
skemalægningen og fordeling af dagsfunktioner". Efterfølgende er der for september 
ikke skemalagt en eneste OP-dag, trods brug af eksterne vikarer. Ledelsen har nu tilbudt os OP-
dage på fridage, hvilket vi af flere grunde finder en uholdbar løsning. 
 

Det skal retvist nævnes, at vi også i andre funktioner end de egentlige OP-dage deltager i bedøvelse 
af patienter, specielt i form af blokadeanlæggelser samt anæstesier i vagterne. Men det er vores 
generelle opfattelse, at det pga. travlhed i disse funktioner samt også anæstesisygeplejerskerne 
interesse i at bedøve slet ikke når et omfang, der kan kompensere for de manglende OP-dage. 
 

Slutteligt vil vi gerne understrege, at vi mener, at afdelingen som udgangspunkt har et stort 
potentiale for at være et endog meget godt uddannelsessted, bl.a. i kraft af mange forskellige 
patientkategorier, et flot uddannelsesprogram samt en gruppe af speciallæger, der udviser et stort 
engagement i vejledning og supervision af yngre læger. Derfor er vi desto mere ærgerlige over, at 
ledelsens planlægning begrænser alt dette i at blive udnyttet. 
 



Vi ser frem til at høre fra rådet. 
 

På introduktionslægernes vegne 

Kasper Pedersen, introduktionslæge, UKYL, Anæstesien, Sygehus Vendsyssel, Hjørring 

 


